
 

 

 203 ضواسُ استاًذاسد ّای هلی

  سٌگذاًِ ّای تتي: ػٌَاى

تتي یکی اص هْوتشیي هَاد دس ساخت ٍ ساص ّای سٍصهشُ است ٍ کیفیت تتي تاثیش صیادی دس دٍام ٍ پایذاسی ساصُ 

ّا داسد. اهشٍصُ تتي ّا دس اًَاع هختلفی تَلیذ هی ضًَذ ٍ تِ تثغ هصالح هصشفی هتفاٍتی ًیض داسًذ، اها ضایذ 

تتَاى گفت سٌگذاًِ ّا )ضي ٍ هاسِ( ػضَ جذایی ًاپزیش دس اکثش تتي ّا ّستٌذ؛ لزا استاًذاسد تَدى سٌگذاًِ ّا 

 حائض اّویت هی تاضذ.

سا تا ػٌَاى سٌگذاًِ ّای تتي هٌتطش  203دس ایي ساستا ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى استاًذاسد هلی تِ ضواسُ 

 کشدُ است.

 یژگی ّای سٌگذاًِ ّایی کِ هَسد هصشف دس تتي ّستٌذ هی پشداصد.ایي استاًذاسد تِ تیاى ٍ

 ایي استاًذاسد ضاهل دٍ تخص سٌگذاًِ ی دسضت )ضي( ٍ سٌگذاًِ ی سیض )هاسِ( هی تاضذ.

ایي استاًذاسد سٌگذاًِ سیض سا ضاهل هاسِ عثیؼی)گشد گَضِ(، هاسِ ضکستِ)تیض گَضِ( یا تشکیثی اص آى دٍ هی 

سا ضاهل ضي عثیؼی، ضي ضکستِ، سٌگ ضکستِ، سشتاسُ کَسُ آّي گذاصی)َّا سشد داًذ ٍ سٌگذاًِ دسضت 

 ضذُ( یا تشکیثی اص آى ّا هی داًذ ٍ آصهَى ّای فیضیکی ٍ ضیویایی هختلفی سا تشای آى ّا تیاى هی کٌذ.

ای سسی هیکشٍى، کلَخِ ّ 57اص جولِ آصهَى ّای آى هی تَاى تِ داًِ تٌذی ٍ ضشیة ًشهی، هَاد سیض تش اص الک 

ٍ رسات سست، رغال سٌگ ٍ لیگٌیت، چشت، سَلفات، سَلفَس ، کلشیذ، ًاخالصی ّای آلی ٍسالهت سٌگذاًِ، 

 سایص، داًِ ّای پْي ٍ دساص، دسصذ ضکستگی ٍ دسصذ فضای خالی اضاسُ ًوَد.

هی ّش یک اص آصهَى ّا تِ دًثال ّذف خاصی تش سٍی سٌگذاًِ ّا اًجام هی ضَد کِ تِ تطشیح ػلت آى ّا 

 پشداصین.

آصهَى داًِ تٌذی تِ هٌظَس تشسسی ًَع داًِ ّا اص ًظش اًذاصُ ٍ پیَستگی اًجام هی ضَد.تذیي هٌظَس حذٍدی  

تَسظ استاًذاسد تؼشیف ضذُ است کِ سٌگذاًِ پس اص آصهَى تایذ دس ایي حذٍد قشاس گیشد تا هَسد قثَل ٍاقغ 

 ضَد.

هیکشٍى سیضتش ّستٌذ پشداختِ است ٍ  57هَادی کِ اص الک  هیکشٍى تِ هحاسثِ دسصذ 57آصهَى سیض تش اص الک 

 تشای آى حذ هجاصی قشاس دادُ است کِ دسصذ ایي هَاد ًثایذ اص ایي حذ تجاٍص کٌذ.

دس سٌگذاًِ ّا هَاد صیاى آٍسی ٍجَد داسًذ کِ ضاهل کلَخِ ّای سسی، رسات سست، چشت ٍ  رغال سٌگ ٍ 

ًضدیکی سغح داًِ ّا قشاس گیشًذ، هوکي است تحت تاثیش تشافیک لیگٌیت هی تاضٌذ.کلَخِ ّای سسی اگش دس 

تاػث ایجاد حفشُ ضًَذ ٍ آى ّا تِ ّوشاُ چشت تش کاسایی ٍ دٍام تتي تاثیش گزاضتِ ٍ هوکي است تاػث تیشٍى 

جْیذگی قسوتْایی اص تتي ضًَذ.رغال سٌگ ٍ لیگٌیت ٍ سایش هَاد هطاتِ سثک، تش دٍام تتي تاثیش گزاضتِ ٍ 

است هَجة ایجاد لکِ تش سغح ٍ تیشٍى جْیذگی ضًَذ.تذیي هٌظَس استاًذاسد تِ هحاسثِ هقذاس ایي هَاد هوکي 

دس سٌگذاًِ پشداختِ ٍ تشای ّش کذام حذ هجاصی سا قشاس دادُ است؛ کِ هقذاس آى ّا دس سٌگذاًِ ًثایذ اص آى حذ 

 تجاٍص ًوایذ.

ا ًاضی اص اکسیذاسیَى سَلفیذ ّای اصلی ٍجَد سَلفات ّا هوکي است دس هصالح تِ ػٌَاى تشکیة اصلی ی



 

 

سٍکسیذ کلسین دس خویش تتي حولِ کشدُ ٍ هٌجش یذی هحلَل دس آب تِ آلَهیٌاتْا ٍ ّداضتِ تاضٌذ. سَلفات ّا

تِ اًثساط ٍ اضوحالل تتي هی گشدد.سایش ًوک ّای هَجَد دس آب هاًٌذ سَلفات ّا ٍ کلشیذ ّا،هوکي است دس 

خی ًَاحی ٍجَد داضتِ تاضٌذ ٍ تاػث ضَسُ صدگی ٍ یا خَسدگی آسهاتَسّا دس تتي هصالح سٌگ عثیؼی دس تش

 هسلح ضًَذ.

ًاخاصی ّای آلی هوکي است گیشش سیواى ٍ سخت ضذى تتي سا تِ تاخیش اًذاختِ ٍ هقاٍهت تتي سا کاّص 

 دٌّذ.ایي آصهَى فقظ دس سٌگذاًِ ّای سیض الضاهی است.

 ا دس هؼشض َّا ٍضشایظ َّاصدگی تشسسی هی کٌذ.آصهَى سالهت سٌگذاًِ هقاٍهت داًِ س

تحت آصهَى هقاٍهت دس تشاتش سایص تشای سٌگذاًِ ّای دسضت الضاهی هی تاضذ؛ کِ هیضاى هقاٍهت سٌگذاًِ 

 اثشات ضشتِ ای هتوشکض سا تشسسی هی کٌذ.

ّا هی آصهَى ّایی دیگشی ّوچَى داًِ ّای پْي  ٍ دساص ٍ دسصذ ضکستگی تِ تشسسی ضکل ظاّشی داًِ 

 پشداصًذ کِ فقظ دس سٌگذاًِ ّای دسضت الضاهی ّستٌذ.

 دس ًْایت آصهَى دسصذ فضای خالی تِ هحاسثِ هیضاى فضای خالی تیي سٌگذاًِ ّای سیض هی پشداصد.
تشای آگاّی اص جضییات ٍ آخشیي تجذیذًظش استاًذاسدّای هلی ایشاى هی تَاًیذ اص پشتال ساصهاى هلی استاًذاسد 

 ایشاى، هتي استاًذاسد هلی سا دسیافت ًواییذ. 

جْت اعویٌاى اص اصالت استاًذاسد هحصَل، کذ دُ سقوی صیش ػالهت استاًذاسد تش سٍی هحصَالت سا تِ ساهاًِ 

 ًواییذ.  پیاهک 00000705
 

 


